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DZP. 26.1.21.2021   

 
O D P O W I E D Z I 

DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ul. Reymonta 8  
- Zamawiający w odpowiedzi na n/w pytania dot. postępowania którego przedmiotem jest: Zakup wraz  
z dostawą leków na okres do 30.04.2022 roku” (z podziałem na 3 zadania), udziela następujących 
odpowiedzi:  

 
1 Pytanie dot. § 1 ust. 3 lub §1 ust. 4 wzoru Umowy  

Czy Zamawiający wskaże w par 1.3 lub 1.4  minimalną wartość zamówienia, np. 80% wartości umowy? 

Obecne zapisy umowne, które nie wskazują minimalnej wartości są sprzeczne  z art. 433 pkt. 4 ustawy PZP. 

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że niniejsze postępowania nie jest prowadzone na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z 

późn. zm.), wobec czego  wymogi w zakresie projektowanych umów, w tym określone w art. 433 pkt 4 w/w 

ustawy nie mają zastosowania. Tym samym Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w powyższym 

zakresie. 

2 Pytanie dot. § 4 ust. 1 wzoru Umowy  

Czy Zamawiający w par. 4.1. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z 

ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą 

być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami 

komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej.  

Odpowiedź:  Zamawiający poprawia wzór Umowy poprzez wykreślenie w ust. 1 §4 zapisu „telefonicznie”   
i dodanie zapisu ”pisemnie.” 
W załączeniu zmodyfikowany wzór Umowy.   
 

3 Pytanie dot. § 4 ust. 4 wzoru Umowy  

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 4.4? wszelkie zastrzeżenia jakościowe lub ilościowe stanowią w istocie 
zgłoszenie reklamacyjne, które winno być rozpatrywane przy udziale Wykonawcy, w terminach określonych 
umową, zgodnie z par. 5. „Odmowa przyjęcia towaru” sugeruje jednostronny, bez udziału Wykonawcy, tryb 
postępowania, co jest niedopuszczalne w świetle przepisów KC. 
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Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 

4 Pytanie dot. § 4 ust. 11 wzoru Umowy  

Czy Zamawiający w par. 4.11 zamiast obowiązku dostarczenia odpowiednika wprowadzi prawo do takiej 

dostawy? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do 

niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że  w 

każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie 

Wykonawcy. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 

 

5 Pytanie dot. § 5 ust. 3 wzoru Umowy  

Czy Zamawiający w par. 5.3. zmieni termin rozpatrzenia reklamacji na 3 dni robocze? Zgłoszona reklamacja 

wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania 

jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie 

tego w krótszym czasie jest niemożliwe. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 
 
6 Pytanie dot. § 5 ust. 3 wzoru Umowy 

Wykonawca wobec treści par. 5.3 wnosi o wyjaśnienie, czy za opóźnioną dostawę w ogóle nie otrzyma 
wynagrodzenia? Trudno założyć, że w przypadku ewentualnych opóźnień dostawy będą odbywać się 
całkowicie za darmo – Zamawiający zastrzegają na taką okoliczność kary umowne rzędu max 1 % za dzień 
opóźnienia, lecz nie sankcję w postaci darmowej dostawy.  
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 
 
7 Pytanie dot. § 5 ust. 4 wzoru Umowy 

Czy Zamawiający wykreśli par 5.4? Odnosi się on do dostaw „PILNYCH”, o których nie ma mowy w niniejszej 
umowie.  
Odpowiedź:  Zamawiający poprawia wzór Umowy poprzez wykreślenie w całości ust. 4 §5. Jednocześnie 
Zamawiający wykreśla także zapisy dot. dostaw PILNYCH zamieszczone w ust. 3 §5 wzoru Umowy. 
W załączeniu zmodyfikowany wzór Umowy.   
 

8 Pytanie dot. § 5 ust. 4 wzoru Umowy 

Czy Zamawiający w par. 5.4. zmieni termin rozpatrzenia reklamacji na 3 dni robocze? Zgłoszona reklamacja 
wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania 
jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie 
tego w krótszym czasie jest niemożliwe. 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru Umowy. 
 
9 Pytanie dot. § 6 wzoru Umowy 

W związku z treścią par. 6 umowy Wykonawca wnosi o podanie maksymalnej wartości kar umownych (art. 
436 pkt 3 Ustawy PZP). Zamawiający musi podać w umowie łączną maksymalną wysokość kar umownych, 
których mogą dochodzić strony; jest to ustawowy wymóg co do treści. 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że niniejsze postępowania nie jest prowadzone na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z 
późn. zm.), wobec czego  wymogi w zakresie projektowanych umów, w tym określone w art. 433 pkt 2 w/w 



 

ustawy nie mają zastosowania. Tym samym Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w powyższym 
zakresie. 
 
10 Pytanie dot. §4 ust. 2  (termin dostawy dla zadania nr 2) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie w zadaniu nr 2 dostawy leku Phenobarbital do 6 tygodni, ze 
względu iż lek sprowadzany jest w ramach importu docelowego? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyjaśnia, że zawarty w ust. 2 §4 termin dostawy leków dla zadania nr 2 wynosi 
do 42 dni, co jest tożsame z określeniem do 6 tygodni. 
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